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Acta n.º 20                   ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA  

                                    NO DIA QUATRO DE OUTUBRO DE DOIS MIL 

                                    E DEZASSETE. ------------------------------------------ 

------- Aos quatro dias do mês de Outubro do ano de dois mil e dezassete, 

na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Mora, reuniu a Câmara Munici-

pal sob a Presidência do Senhor Presidente, Luis Simão Duarte de Matos, 

encontrando-se presentes os Senhores Vereadores, Marco Filipe Barreiros 

Pires, João Filipe Chaveiro Libório, Pedro Duarte Ventura Fortio e Mafalda 

Isabel Carreiras Goulão Lopes.--------------------------------------------------------------- 

- Período antes da Ordem do Dia: Não houve assuntos presentes. ---------------- 

- Aprovação da acta da reunião anterior:  Eram dez horas, o Senhor Presi-

dente, Luis Simão Duarte de Matos, declarou aberta a reunião após o que foi 

lida e assinada a acta da reunião anterior, que havia sido aprovada em minuta.-- 

- Aprovação da Ordem de Trabalhos da presente reunião: ------------------------ 

- Seguidamente o Senhor Presidente, propôs a Ordem de Trabalhos anexa,  

a qual foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------- 

- Deu-se então início à discussão da Ordem de Trabalhos. --------------------------- 

------- Ponto um: EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO: ----- 

------- Ponto dois: EXPEDIENTE DA UNIDADE DE ACÇÃO SÓCIO CULTU-

RAL: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ponto três: EXPEDIENTE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINAN-

CEIRA: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------- Ponto três - um: RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: Foi presente o 

Resumo Diário de Tesouraria com data de ontem, o qual acusa o saldo em 

Dotações Orçamentais no valor de 1.922.865,17€, um milhão novecentos e 
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vinte e dois mil oitocentos e sessenta e cinco euros e dezassete cêntimos 

e Dotações não Orçamentais no valor de 52.601,49 €, cinquenta e dois mil 

seiscentos e um euros e quarenta e nove cêntimos. --------------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------ 

------- Ponto três - dois: MAPA DE PAGAMENTOS AUTORIZADOS: Presente 

mapa de pagamentos autorizados nos termos da alínea g) do artigo trinta e cin-

co da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de Setembro, 

no valor de 332.585,82 €, trezentos e trinta e dois mil quinhentos e oitenta e 

cinco euros e oitenta e dois cêntimos. ---------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------ 

------- Ponto três - três: COMUNICAÇÃO DOS CONTRATOS DE PRESTA-

ÇÃO DE SERVIÇOS AO ABRIGO DO Nº. 4 DO ARTIGO 49º. DO OE 2017 - 

SETEMBRO DE 2017: Presente informação da Divisão Administrativa e 

Financeira informando que para cumprimento no disposto no n.º 4, do art.º 49º 

da Lei do Orçamento de Estado, junto se anexa, para conhecimento, a listagem 

dos contratos de prestações de serviços estabelecidos em setembro de 2017.--- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------ 

------- Ponto quatro: EXPEDIENTE DA UNIDADE DE SERVIÇOS URBANOS E 

AMBIENTE: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------- Ponto cinco: EXPEDIENTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: ---------- 

------- Ponto cinco - um: DESPACHOS DO SENHOR PRESIDENTE: A Câmara 

Municipal tomou conhecimento dos seguintes despachos do Senhor Presiden-

te:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Em que determinou, incumbir os senhores Vereadores dos Pelouros constan-

tes de informação anexa. ------------------------------------------------------------------------
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- Em que determinou, abrir o procedimento tipo por Concurso Público para a 

aquisição de Bens Móveis com a referência de "CP 03-2017" e a designação de 

"Aquisição de Aspirador Urbano Elétrico Apeado", nos termos do artigo 36.º do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com as alterações introduzidas pela 

lei vigente, pelo prazo de 15 dias em conformidade com o Programa do Proce-

dimento, o Caderno de Encargos e os demais documentos que compõem o 

Processo de Concurso. --------------------------------------------------------------------------- 

Mais determinou que o Júri do procedimento seja composto pelos Senhores, 

António Godinho Mourão Costa (Chefe de Divisão) que servirá como Presidente 

do Júri, Vítor da Silva Mendes (Técnico Superior) e João Miguel Caramujo 

Ramos Endrenço (Técnico Superior), como membros efetivos e Ângela Maria 

Alves Vinagre Catarino (Chefe de Divisão) e Ana Sofia Noronha de Oliveira dos 

Santos Caniços da Silva Mendes (Técnica Superior), como membros suplentes. 

Determinou ainda aprovar o Processo de Concurso e estabelecer como preço 

base do procedimento o valor de 17.000,00€ (s/ IVA). ----------------------------------- 

- Em que determinou, abrir procedimento tipo Ajuste Direto para a  Revisão  do 

Plano Diretor Municipal de Mora, nos termos do Decreto-Lei número 18/2008, 

de 29 de Janeiro, na sua última redação  conforme o Caderno de Encargos e 

Convite. Mais determinou que o prazo de apresentação de propostas seja de 15 

dias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Determinou ainda que seja consultada a seguinte empresa: RTGEO, Planea-

mento e Ordenamento do Território Unipessoal Lda.. ------------------------------------

O valor base do procedimento é de 71.000,00 €. ------------------------------------------ 

- Em que determinou, aprovo a 9ª. Alteração ao Orçamento da Despesa de 

2017, a 8ª. Alteração às Grandes Opções do Plano 2017-2020 e 6ª. Alteração 
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ao Plano Plurianual de Investimentos 2017-2020. -----------------------------------------

- Em que determinou, aprovar a conta final referente ao procedimento tipo por 

Ajuste Direto para a execução da Empreitada com a referência de "AD 08-2017" 

e a designação de "Retificação das Instalações Elétricas do Pavilhão de Exposi-

ções e Auditório Municipal de Mora", nos termos do artigo 36.º do Decreto-Lei 

n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com as alterações introduzidas pela lei vigente.---- 

- Em que determinou, aprovar a conta final referente ao procedimento tipo por 

Ajuste Direto para a execução da Empreitada com a referência de "AD 02-2017" 

e a designação de "Empreitada de Ampliação de Infraestruturas do Loteamento 

Municipal da Quinta das Sesmarias", nos termos do artigo 36.º do Decreto-Lei 

n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com as alterações introduzidas pela lei vigente.---- 

- Em que determinou, aprovar a conta final referente ao procedimento tipo por 

Ajuste Direto para a execução da Empreitada com a referência de "AD 23-2015" 

e a designação de "Empreitada de Remodelação da Instalação Elétrica do Mer-

cado Municipal", nos termos do artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

janeiro, com as alterações introduzidas pela lei vigente.--------------------------------- 

------- Ponto seis: INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: Não houve público presente.-  

------- Ponto sete: APROVAÇÃO DA MINUTA DA ACTA DA PRESENTE 

REUNIÃO: Aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------ 

------- ENCERRAMENTO: E não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presi-

dente declarou encerrada a reunião, eram dez horas e quarenta e cinco minu-

tos, de tudo para constar se lavrou a presente acta. -------------------------------------- 

 E eu,                                                                       Assistente Técnica exercendo 

funções na Divisão Administrativa/Financeira, para o efeito designada por 
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deliberação tomada em reunião ordinária da Câmara Municipal de Mora, reali-

zada no dia seis de Novembro de dois mil e treze, a lavrei, subscrevo e assino.- 
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